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1. आर्ककमममडजचे जग 

आर्ककममडीजचा जन्म 2000 वर्ाांपूवी मसमसली प्रदशेात मसरॅक्यूज शहरात 

झाला. मसमसली ह ेइटलीच्या दमिण टोकाकडील एक बेट आह.े मसरॅक्यूज शहर 

ग्रीसपासून बरेच दरू असूनही त्याकाळी ग्रीक साम्राज्याचाच भाग होते. कारण 

प्राचीन ग्रीक संस्कृती भूमध्यसागरी िेत्राच्या पूवेकडे सववत्र पसरलेली होती.  

तो ग्रीसचा सुवणवकाळ होता. अथेन्स आमण मसरॅक्यूज यांसारखी शहरे 

अमतशय समृद्ध होती. संपूणव भूमध्यसागरी िेत्रातून लोक तेथे व्यापार 

करण्यासाठी येत असत. समृद्धी असल्यामुळे बहुसंख्य ग्रीक लोकांकडे मोकळा वेळ 

असे. हा वेळ ते चचतन, वादमववाद, चचाव करण्यात घालवत असत. बऱयाचशा 

नवीन मवचारांचा आमण मसद्धांतांचा जन्म ग्रीक शाळांमध्ये आमण मवद्यापीठांमध्ये 

झाला. लोकांनी मत दऊेन आपला नेता मनवडावा, या लोकशाही संकल्पनेचा 

प्रारंभ ग्रीसमध्येच झाला.   

प्रथमत: ग्रीक लोकांनीच तकवशुद्ध मवचार करून मनसगावचे रहस्य जाणून 

घेण्याचा प्रयत्न केला. याद्वारे आपल्या सभोवती घडणाऱया नैसर्गगक घटनांची 

कारणे शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. एखादी घटना ही ईश्वराची करणी आह,े 

असे मानून त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांच्या याच दमृिकोनामुळे आज 

आपल्याला ज्ञात असलेल्या मवज्ञान मवर्याची पायाभरणी झाली.  

ग्रीक लोकांपूवी प्राचीन इमजमशशयन आमण बॅबीलोमनयन लोकांना गमणत आमण 

खगोलशास्त्राचे थोडेफार ज्ञान होते. परंतु त्यांनी सभोवती घडणाऱया घटना समजून 

घेऊन त्यांमागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. ते लोक व्यावहाररक होते.  

ताऱयांच्या गतीचे ज्ञान मपकांची पेरणी करण्यासाठी वापरण्यातच ते समाधानी होते. ह े

तारे गतीमान असल्यागत का वाटतात, याचा शोध घेण्याचा मवचार त्यांच्या मनात येत 

नसे. एखाद्या मत्रकोणाच्या बाजू 3, 4, 5 एकक असतील तर त्याचा एक कोन काटकोन 

असतो, ह ेइमजमशशयन लोकांना माहीत होते. मपरॅममड आमण इमारती बाधंताना त्यांनी ह े

ज्ञान वापरलेही होते. पण अशा मत्रकोणांमध्ये काटकोन का असतो ककवा इतर काटकोन 

मत्रकोणांमध्ये काय समानता असते, यामवर्यी मजज्ञासा त्यांच्या मनात मनमावण होत नसे. 

प्राचीन इमजप्तमधील एका कबरीतील शेतीच्या कापणीचा हगंाम दशववणारे मचत्र. 

इमजप्तचे लोक ताऱयाचं्या गतीचा अभ्यास करून मपकांची पेरणी कधी करायची, ह े

मनमित करत.   

आर्ककममडीजच्या 

काळातील 

भूमध्यसागरी िेत्र 

दशववणारा  नकाशा. 

त्याचा जन्म मसमसली 

भागातील मसरॅक्यूज 

या ग्रीक शहरात 

झाला.  



ई.स. पूवव 400 मध्ये ग्रीक  लोकांनी अथेन्समध्ये पाथेनॉन नावाचे मंददर बांधले. 

मतथे अथेना या देवतेची पूजा केली जात असे.   

पायथागोरसला भूममतीच्या अभ्यासात बरीच रुची होती. भूममती ह ेचबद,ू रेर्ा, 

कोन, पृष्ठ आमण घन आकार यांचे गमणत आह.े त्याला संख्या आमण आकडेमोड 

करण्याचीही आवड होती. भूममती आमण संख्या ही मनसगावची रहस्य े जाणून घेण्यात 

मोलाची मदत करतात, ह ेत्याने ओळखले होते.  

आणखी एक प्रमसद्ध ग्रीक संशोधक होता, डेमोदक्रट्स. ई.स. पूवव 460 त ेई.स. पूवव 

370 हा त्याचा जीवनकाळ होता. प्रत्येक वस्त ूअणू या सूक्ष्म कणांनी बनलेली असते, 

असा मवचार त्याने मांडला. परंतु याची सत्यता पडताळून पाहायला संशोधकांना तब्बल 

2000 वर्े लागली. 

महशपोके्रट्स या संशोधकाचा जीवनकाळ होता ई.स. पूवव 460 त ेई.स. पूवव 377. 

त्यान े वैद्यदकय उपचार पद्धतीत वैज्ञामनक संशोधनाचे कायव केल.े त्याच्या मते, वैद्याने 

उपचार सुरू करण्याआधी रुग्णाची काळजीपूववक तपासणी केली पामहजे. आधुमनक 

काळात हा मवचार गृहीतच धरलेला असतो. परंतु प्राचीन काळात, आजार  हा देवाचा 

कोप झाल्यामुळे होतो, असे लोक मानत. अशा समाजात महशपोके्रट्सचा हा मवचार 

क्रांमतकारक होता.  

पुढील काळात ग्रीक मवद्वान पायथागोरस याने काटकोन मत्रकोणाच्या बाजुंमध्ये 

असलेला संबंध मसद्ध केला. ई.स. पूवव 570 ते ई.स. पूवव 500 हा पायथागोरसचा 

जीवनकाळ होता. त्याचा हा शोध पायथागोरसचा मसद्धांत म्हणून ओळखला जातो आमण 

आज शाळांमध्ये मवद्यार्थयाांना मशकवला जातो.  

आज इराक म्हणून ओळखल्या जाणाऱया देशात 2600 वर्ाांपूवी बॅबीलोमनयन लोक राहात. ते 

जगातील आद्य खगोल अभ्यासकांमध्ये गणले जातात. त्यांच्या संकल्पनेनुसार, पृर्थवी पाण्याने 

वेढलेल्या एका मवशाल गोलाच्या कें द्रस्थानी होती.   



शलेटो या महान ग्रीक तत्वज्ञाचा जीवनकाळ होता, ई.स. पूवव 427 ते 347. त्यान े

अथेन्समधील मवद्यापीठांत तकव शुद्ध मवचार आमण भूममतीय कारणमीमांसा यांचे महत्त्व 

मशकवले. ई.स. पूवव 384 त े322 या काळातील अरॅरस्टॉटल हा तत्त्वज्ञ शलेटोचा मवद्याथी 

होता. त्याने नैसर्गगक घटनांमागील रहस्ये जाणून घेण्यासाठी शलेटोच्या संकल्पनांचा 

उपयोग केला.    

परंतु प्राचीन ग्रीसमधील सवावत महान संशोधक होता, आर्ककममडीज. त्याचा जन्म  

ई.स. पूवव 287 या काळात झाला आमण मृत्यू ई.स. पूवव 212 या काळात झाला. 

आर्ककममडीजने अनेक शोध लावले. तो एक खगोलअभ्यासक होता. रात्रीच्या आकाशात 

तारे आमण ग्रह आपला मागव कसा अनुसरतात, ह ेदशववण्यासाठी  त्याने तारांगणाची एक 

प्रमतकृती बनवली. त्यान ेपृर्थवी आमण सूयव यांमधील अंतराचा अंदाज बांधला आमण संपूणव 

मवश्व भरून टाकण्यासाठी वाळूचे दकती कण आवश्यक आहते, याचीही आकडमेोड केली. 

आर्ककममडीज हा एक कुशल गमणतज्ज्ञ होता. त्यान े भूममतीतील अनेक 

मसद्धांत मसद्ध केले. त्यान ेवतुवळाचे िते्रफळ तसेच गोलाचे ककवा चेंडूचे आकारमान  

ममळवण्याची पद्धत शोधून काढली. तरफ आमण कशपे कसे काम करतात, याचा 

त्याने अभ्यास केला आमण महाकाय जड वस्त ू सहजपणे वर उचलणारी यंत्रेही 

त्याने बनवली. ई.स. पूवव 215 मध्ये रोमने मसरॅक्यूजवर आक्रमण केले तेव्हा त्यान े

बनवलेल्या काही यंत्रांचा उपयोग शहराचे संरिण करण्यासाठी केला गेला.  

प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञ आमण संशोधक अॅररस्टॉटल याचे 

दगडावर ककवा संगमरवरी फरशीवर कोरलेले मचत्र   

प्राचीन ग्रीक लोक आपल्या फुलदाणीवर दैनंददन आयुष्यासंबंमधत मचत्रे काढत 

असत. ई.स. पूवव 500 वर्ाांपूवीच्या या फुलदाणीवर दामगन्यांनी मढलेल्या 

एका युवतीचे मचत्र ददसत आह.े  



वस्तू पाण्यात आमण इतर द्रवात का तरंगतात याचे स्पिीकरण, हा 

आर्ककममडीजचा कदामचत सवावत मोठा शोध असावा. ह े स्पिीकरण त्यान े

आर्ककममडीजचे तत्त्व या पुस्तकात मवशद केले आह.े ह ेतत्त्व आजही शाळांमध्ये 

मशकवले जाते. हायड्रोस्टॅटीक्स ही संपूणवपणे नवीन असलेली मवज्ञान शाखा 

आर्ककममडीजच्या प्रयोगांमुळे अमस्तत्वात आली. या शाखेत मस्थर द्रवात 

आढळणाऱया मवमवध बलांचा अभ्यास केला जातो. 

या प्राचीन मचत्रात 

आर्ककममडीज स्वत: 

तयार केलेल्या 

यंत्रांसोबत ददसत 

आह.े   

 आर्ककममडीजचे वडील दफमडअस ह े खगोलअभ्यासक आमण गमणतज्ज्ञ 

होते. आर्ककममडीजच्या आयुष्याचा प्रारंमभक काळ तसेच त्याचे कुटंुमबय यांबद्दल 

फारशी मामहती उपलब्ध नाही. शक्यता आह े की ते एका धमनक आमण 

उच्चकुलीन कुटंुबात जन्मले असावेत. कदामचत मसरॅक्यूजचा राजा हायरॉन 

याच्याशी त्यांचे नातेसंबंध असावेत. 

इतर ग्रीक मुलांप्रमाणेच आर्ककममडीजनेही वयाच्या आठव्या वर्ी शाळेत 

जाण्यास सुरुवात केली असावी. शाळा मशिकाच्या घरीच भरत असे. हवामान 

आल्हाददायक असले की मुल े घराबाहरेच्या मोकळ्या आवारात बाकांवर 

बसत. त्यांना आजच्या मुलांना पररमचत असलेले मलखाण, वाचन, गमणत, 

संगीत आमण भूगोल ह े मवर्य मशकवले जात. मुल े मेणाचा लेप असलेल्या 

लाकडी फळीवर मलखाण आमण आकडेमोड करत. तीक्ष्ण टोक असलेल्या हाडान े

ककवा लोखंडी काठीने मेणात खरवडून मलखाण केले जात असे. मोठी मुले 

शाईने पपायरस झाडाच्या पानापासून बनवलेल्या कागदावर मलखाण करत. 

जममनीवर ओल्या वाळूत आकृत्या काढून भूममतीचे प्रश्न सोडवले जात असत.    

2. तरूण आर्ककममडीज 

ई.स. पूवव 600 या 

काळातील दगडी फलक. 

त्यावर ग्रीक अिरे 

कोरलेली आहते. पुजारी 

लोक उडत्या पक्ष्यांना 

पाहून भमवष्याचा अंदाज 

कसा घेत, याचे वणवन या 

मलखाणात आढळते.    



ग्रीक लोकांचा गमणत मवर्यात बराच रस होता. परंतु संख्या मलमहण्याची 

त्यांची पद्धत बेमशस्त होती. ते संख्या दशववण्यासाठी वणवमालेतील अिरांचाच 

वापर करत. अिरालगत एक खूण दाखवली की ह ेअिर नसून संख्या असल्याचे 

कळत असे. परंतु यामुळे मोठ्या संख्या दशववताना अनेक खुणा कराव्या लागत 

आमण त्यांची आकडेमोड मक्लि होत असे. ग्रीक लोकांकडे शून्य दशववण्यासाठी अंक 

नव्हता. मोठे झाल्यावर आर्ककममडीजने खूप मोठ्या संख्यांची आकडेमोड 

करण्याची एक सोपी पद्धत शोधली.     

मसरॅक्यूजमधील मशिण पूणव झाल्यावर आर्ककममडीज पुढील 

मशिणासाठी इमजप्तमधील अलेक्झांमड्रया शहरात गेला. प्राचीन काळातील त े

सवावत मोठे शहर होते. सम्राट अलेक्झांडर याने ई.स. पूवव 331 मध्ये त्याची 

स्थापना केली होती. या शहरात आर्ककममडीजला अनेक आिय े आढळली. 

बंदरानमजकच दकत्येक मजली उंच प्रमसद्ध फारोस ददपस्तंभ उभा होता. 

त्याच्या मशखरावर पेटलेली मशाल असे. प्राचीन काळातील सात 

आियाांमध्ये त्याची गणना होत असे. शहरातील भव्य म्युझीयम आमण 

गं्रथालय ह े आणखी एक आियव होते. गं्रथालयात पपायरस पानाच्या 

कागदावर मलखाण केलेली लाखो पुस्तके होती. म्युझीयम आमण गं्रथालय ह े

एखाद्या मवद्यापीठासारखेच होते.   

ग्रीक वणवमालेतील पमहली 

पाच अिरे आहते: अल्फा, 

बीटा, गॅमा, डेल्टा आमण 

एमशसलॉन. अिराजवळ एक 

सूक्ष्म खूण केलेली आह.े 

त्यावरून कळते की ही अिरे 

नसून संख्या आहते.मचत्रात 

दाखवलेली आकडेमोड आपण 

नेहमी करतो तशीच आह.े परंतु 

मोठ्या संख्यांची आकडेमोड 

करणे खूप कठीण होते.  

जगातील अत्यंत मवद्वान स्त्री-पुरुर्ांना मतथ े काम करण्यासाठी आमण 

मशकवण्यासाठी आमंमत्रत केले जात असे. राजा टोलेमी स्वत: त्यांना वेतन देत 

असे. अभ्यास आमण संशोधन करण्यासाठी या मवद्वानांना संपूणव स्वातंर्त्रयव ददल े

जात असे.  

आर्ककममडीजच्या जन्मापूवी अलेक्झांमड्रयात राहून संशोधनाचे कायव 

केलेला एक प्रमसद्ध मवद्वान होता, युमक्लड. त्याचा जीवनकाळ होता ई.स. पूवव 

330 ते 275. युमक्लड हा उत्तम गमणतज्ज्ञ होता, परंतु त्यापेिा महत्त्वाच े

म्हणजे, त्याने ग्रीक मवद्वानांनी शोधलेले भूममतीतील मसद्धांत गोळा केले. ह े

मसद्धांत त्यान े तकव संगत रुपात क्रमबद्ध केले. यामुळे कठीण मसद्धांतदेखील 

सोशया मसद्धांतांच्या माध्यमाद्वारे मसद्ध करता येतात, ह ेलिात आल.े त्याच्या 

एलेमेंट्स नावाच्या पुस्तकात या पद्धतीचा उल्लेख आढळतो. भूममती 

मवर्यातील गेल्या 2000 वर्ाांतील ह ेसवावमधक महत्त्वाचे पुस्तक मानले जाते. 

आर्ककममडीजने नक्कीच या पुस्तकाचा अभ्यास अमतशय काळजीपूववक केला 

असला पमहजे.  

अलेक्झांमड्रयातील 

प्राचीन फारोस 

ददपस्तंभाचे मचत्र. 120 

मीटरपेिाही उंच 

असलेला हा ददपस्तंभ 

ई.स. पूवव 270 मध्ये 

बांधण्यात आला. ई.स. 

400 साली झालेल्या 

भूकंपात तो उध्वस्त 

झाला.  



अलेक्झांमड्रयात आर्ककममडीजचे मशिक कोनॉन ह े एक 

खगोलअभ्यासकही होते. त्यांनी सूयवग्रहणांचा अभ्यास केला 

होता. परंतु आपल्या खुशमस्कऱया स्वभावामुळे त ेजास्त ओळखले 

जात असत. असे म्हणतात, ई.स. पूवव 245 मध्ये इमजप्तचा राजा 

युद्धावर चालला होता. त्याची राणी बनीसने मतचे काही केस 

कापल ेआमण मंददरातील देवाला अपवण केले. ते केस गायब झाले. 

कदामचत, महत्त्वाच्या वस्तुंचा संग्रह करणाऱया लोकांनी ते चोरले 

असावेत. परंतु कोनॉनने राणीची खात्री पटवून ददली की केसांचे 

सौंदयव पाहून देवाने स्वत:च ते केस नेले आहते. त्यान े

आकाशातील एक अंधुकसा ददसणारा तारकागुच्छ दाखवून 

सांमगतले की हचे राणीचे केस आहते. तेव्हापासून ताऱयांच्या त्या 

समूहाला कोमा बनीसेस म्हणजे बनीसचे केस अशी ओळख 

ममळाली.  

इमजप्तचा राजा टोलेमी 

याने ई.स. पूवव 300 

मध्ये अलेक्झांमड्रया 

गं्रथालयाची स्थापना 

केली.  ई.स. 646 मध्ये 

इमजप्तवर मवजय 

ममळवल्यावर अरबांनी 

ह ेगं्रथालय नि केले.  

आर्ककममडीजच्या एका ममत्राचे नाव होते, 

इराटोस्थेमनस. कोनॉनसारखंच तोसुद्धा आयुष्यातील मोठा 

काळ अलेक्झांमड्रया येथे राहीला. मतथे त्याला प्रमुख 

गं्रथपाल म्हणून मनयुि करण्यात आले. तो एक प्रमसद्ध 

गमणतज्ज्ञ, खगोलतज्ज्ञ आमण भूगोलतज्ज्ञ होता. ज्यूमलअस 
सीझरने काही महत्त्वपूणव मामहती ममळवण्यासाठी 

इराटोस्थेमनसच्या भूगोलावरील पुस्तकाचे वाचन केल े

होते. इराटोस्थेमनसनेच गमणतातील मूळ संख्या 

काढण्याची पद्धत शोधली होती.  या पद्धतीला आजही 

इराटोस्थेमनसची चाळणी म्हणून ओळखतात.  

इराटोस्थेमनस हा एक कवी आमण इमतहासतज्ज्ञही होता. 

त्याला ग्रीक वणवमालेतील बीटा या नावानेदेखील 

ओळखत. कारण तो जगातील दसुरा सवावत मवद्वान माणूस 

मानला जात असे. आर्ककममडीजला अल्फा या नावाने 

ओळखत कारण त्याला त्या काळातील सवावत मवद्वान 

माणूस मानले जात असे.      

इराटोस्थेमनसच्या 

मामहतीनुसार हा 

जगाचा  प्राचीन 

नकाशा आह.े  



3. शमिशाली यतं्र े

अमनयममत 

आकृतीचे  

(भौममतीक 

आकाराचे) 

िेत्रफळ 

काढण्याची पद्धत.  

आर्ककममडीजने 

एका तराजूचा 

वापर करून 

अमनयममत 

आकृती आमण एक 

ज्ञात िेत्रफळ 

असलेली आकृती 

यांची तुलना 

केली. उदा. चौरस 

ककवा मत्रकोण.  

अलेक्झांमड्रयातील मशिण पूणव करून आर्ककममडीज मसरॅक्यूजला 

परतला. तो अभ्यासात आमण मवचार-चचतन करण्यात आपल ेआयुष्य 

व्यतीत करू लागला. तो घरातील वाळूच्या जममनीवर काढलेल्या 

भूममतीच्या आकृत्यांचा मवचार करण्यात तासनतास घालवत असे. 

मवचारांमध्ये त्याची तहानभूक हरपून जात असे. त्याचे नोकर त्याला 

आंघोळ करण्याचे स्मरण करून देत असत. आंघोळीला बसल्यावरही 

तो आपल्या ओल्या त्वचेवर आकृत्या काढत बसे. 

भूममती आमण गमणत या मवर्यांत त्याला सवावमधक रस होता. 

आर्ककममडीज हा एक व्यावहाररक संशोधक होता. कधीकधी तो 

भूममतीतील समस्या प्रयोग करून सोडवत असे. यामुळे नैसर्गगक 

जगाबद्दलच्या आपल्या कल्पना योग्य आहते की नाहीत, याचे आकलन 

त्याला होत असे.  

प्रयोगामध्ये शब्द ककवा आकृत्या यांच्याऐवजी खऱयाखुऱया वस्तू वापरतात. आज 

संशोधक आपल्या संकल्पना प्रयोगांद्वारेच तपासून बघतात. परंतु आर्ककममडीजच्या 

काळात, फि मवचार-चचतन करूनच सारे शोध लावता येतात, असे लोकांना वाटे.  

प्रयोगांद्वारे शोध लावणाऱया संशोधकांमध्ये आर्ककममडीजचीही गणना केली जाते.  

आर्ककममडीजने गमणती मसद्धांतही प्रयोगांद्वारे मांडण्याची पद्धत शोधली होती. 

या पद्धतीला तो मेथड (पद्धत) म्हणत असे. उदाहरणाथव, एखाद्या अमनयममत आकृतीच े

ककवा भौममतीक आकाराचे िेत्रफळ काढण्यासाठी तो ती आकृती तराजुच्या एका 

टोकाला टांगत असे. तराजुच्या दसुऱया टोकाला तो ज्ञात िेत्रफळ असलेला चौरस 

टांगत असे. मग तराजू समपातळीत येईपयांत तो चौरस मागेपुढे सरकवत असे. मग तो 

तराजुच्या मध्यापासून चौरसाचे तसेच अमनयममत आकृतीचे अंतर मोजत असे. यातून 

अमनयममत आकृती चौरसाच्या तुलनेत मध्यापासून दशुपट दरू असली तर मतचे िेत्रफळ 

चौरसाच्या मनम्मे असते, असा मनष्कर्व मनघत असे.    

अशाचप्रकारे जेव्हा एका मत्रकोणाची बाजू एका वतुवळाच्या मत्रज्यइेतकी असते 

आमण त्या मत्रकोणाचा पाया त्या वतुवळाच्या पररघाइतका असतो, तेव्हा मत्रकोणाचे 

आमण वतुवळाचे िेत्रफळ समान असते, ह े आर्ककममडीजला उमगले. आर्ककममडीजला 

मामहत होते की त्याची ही पद्धत खरंतर चसद्धांत मसद्ध करू शकत नाही पण उत्तर 

सुचवण्यासाठी मनमितच मदत करते. या पद्धतीतून ममळालेल्या मनष्कर्ाांवरून  

आर्ककममडीज अचूक मसद्धांत शोधून काढायचा प्रयत्न करत असे.  

राजा हायरॉनने आर्ककममडीजच्या व्यावहाररक कौशल्याचा चांगला वापर करून 

घेतला.  एकदा मुसळधार पावसामुळे राजासाठी बनवलेली नाव पाण्याने काठोकाठ 

भरून गेली. नावेतून पाणी काढून टाकण्यासाठी कुणीही मागव काढू शकल ेनाहीत.  तशी 

यंत्रणाच तेव्हा नव्हती. शेवटी आर्ककममडीजने यावर उपाय शोधला.   

आर्ककममडीजचा स्कू्र. हा स्कू्र 

दफरवल्यावर पाणी वर चढते. ह े

एक साधेसे यंत्रच आह.े कारण 

थोडेसे बल लावूनही बरेच पाणी 

वर चढवता येते. 



आर्ककममडीजने एक यंत्र बनवल.े त्यात एक पोकळ नळकांडे 

होते. या नळकांड्यात एका टोकाला हाताने दफरवता येईल असे 

चक्र होते. नळकाडं्याचे दसुरे टोक नावेतील पाण्यात ठेवून चक्र 

हाताने दफरवले की पाणी नावेतून बाहरे येऊन जममनीवर पडत 

असे.  

 आर्ककमडीजचा स्कू्र 

आजही वापरला जातो. 

मचत्रात इमजप्तमधील एक 

शेतकरी स्कू्र वापरून 

शेताचे चसचन करत आह.े   

या यंत्राला आर्ककममडीजचा स्कू्र असे नाव पडले. इमजप्तमध्ये 

कालव्यातून चसचनासाठी पाणी काढणारे यंत्र म्हणून ते चांगलेच प्रमसद्ध 

पावल.े आजही मतथे त्याचा वापर केला जातो. स्कू्र ह ेसाधेसे यंत्र आह.े पण 

लवकरच आर्ककममडीजने इतर यंत्रांचाही शोध लावला.  

तरफ ह ेसाधेसे यंत्र वापरून जड वस्त ूसहजपणे उचलता ककवा सरकवता येते, ह े

आर्ककममडीजला आढळून आल.े तरफेमध्ये एक लांब दांडा असतो. हा दांडा एका खडकावर 

ककवा मजबूत वस्तुवर  टेकवलेला असतो.  यामुळे दांडा कसाही वळवता येतो. दाडं्याच्या 

एका टोकाला खडकाजवळ जड वस्त ू ठेवली तर थोडेसे बल लावून दांड्याचे दसुरे टोक 

उचलता येते. पररणामी त्याबरोबर जड वस्तुही उचलली जाते. आर्ककममडीज दावा करत 

असे, “मला एक लांब तरफ द्या. मग मी पृर्थवीसुद्धा हलवून दाखवेन.” 

राजा हायरॉनला वाटले की आर्ककममडीज उगाचच काहीतरी बरळत आह.े त्यान े

आर्ककममडीजची परीिा घेण्याचे ठरवले.  

असे म्हणतात की आपण एका तरफेने पृर्थवी हलवू शकतो, अशी बढाई आर्ककममडीज मारत 

असे. पण त्यासाठी त्याला पृर्थवीपासून थोड्या दरूवर उभे राहाण्यासाठी जागा हवी होती. 

खालील मचत्रात मचत्रकाराने आर्ककममडीजची ही इच्छा पूणव केल्याचे ददसते.   



तरफ  

मसरॅक्यूज बंदरानमजक एक मोठे जहाज वाळूत फसले होते. तीन मशडे असलेले ह े

जहाज प्रवासी आमण सामानाने एवढे जड झाले होते की गुलामांची संपूणव फौजही ते हलवू 

शकत नव्हत.े राजाने आर्ककममडीजला आव्हान ददले, “ह ेजहाज हलवून दाखव. मगच मी 

तुझ्या म्हणण्यावर मवश्वास ठेवीन.” आर्ककममडीजने ह े अशक्यप्राय भासणारे आव्हान 

स्वीकारले. परंतु त्यान े तरफेऐवजी कशपी (पुली) वापरली. कशपी या यंत्रामध्ये एक 

दोरखंड एक ककवा जास्त चाकांच्या खोबणीवर चढवलेला असतो. दोरखंड ओढला की 

कशपी ते बल दकत्येक पट वाढवते.  

कशपी वापरून आर्ककममडीज एक मोठे जहाज ओढत आहे. अशा प्रयोगांमुळे तो संपूणव 

ग्रीक जगतात प्रमसद्ध झाला. 

        तरफाांच ेप्रकार 
 

तरफ (लीवर) ह े एक साधेसे 

यंत्र आह.े यात एक मजबूत दांडा 

एका टेकू (फल्क्रम) वर ठेवतात. 

तरफेचे एक टोक खाली दाबले की 

दसुऱया टोकाकडचे वजन वर उचलले 

जाते.   

तरफ तीन प्रकारची असते. 

पमहल्या प्रकारात टेकू हा वजन आमण 

बल यांच्यादरम्यान असतो. तरफेच े

एक टोक खाली दाबले की दसुऱया 

टोकाकडील वजन वर उचलले जाते. 

लोखंडी पहार ह े अशा तरफेचे 

उदाहरण आह.े  

दसुऱया प्रकारच्या तरफेमध्ये 

एका टोकाला टेकू असतो आमण 

दसुऱया टोकाला बल लावायचे असते. 

या दोघांच्यादरम्यान वजन असते. 

एका चाकाची गाडी ह े याप्रकारच्या 

तरफेचे उदाहरण आह.े  

मतसऱया प्रकारच्या तरफेमध्ये 

टेकू एका टोकाला असतो आमण वजन 

दसुऱया टोकाला. उत्खनन करणारे 

ककवा खोदकाम करणारे यंत्र ह े या 

प्रकारचे उदाहरण आह.े  

ज्या तरफेने थोडेसे बल लावून 

खूप जड वजन उचलता येते अशी 

तरफ चांगली मानली जाते.  

पमहल्या प्रकारची तरफ 

दसुऱया प्रकारची तरफ 

मतसऱया प्रकारची तरफ 

वजन  

टेकू 

बल   

वजन  टेकू 

बल  

वजन 
टेकू 

बल 



आर्ककममडीजने एक संयुि कशपी बनवली. त्यात अनेक चाके 

लावलेली होती.  यामुळे लावलेले बल दकत्येक पटींनी वाढणार होते. 

या कशपीचे एक टोक त्यान ेजहाजाला बांधले. आर्ककममडीजने कशपीचे 

दसुरे टोक हातांनी ओढून जहाज सहजपण ेपाण्यात हलवल,े ह ेपाहून 

राजाच्या आियावला पारावार राहीला नाही. आर्ककममडीजच्या अशा 

प्रयोगांमुळे यंत्रांचे मवज्ञान उलगडून दाखवणाऱया यांमत्रकी (मेकॅमनक्स) 

या शाखेचा शोध लागला.  

कशपी ह ेएक साधेसे यंत्र 

आह.े यामुळे थोडेसे बल 

लावून जड वस्तू उचलता 

येते.  

4. राजा हायरॉनचा मुकुट 

एके ददवशी राजा हायरॉनने आर्ककममडीजसमोर 

एक अमतशय कठीण समस्या ठेवली. एक मुकुट देऊन 

राजा आर्ककममडीजला म्हणाला, “हा मुकुट शुद्ध 

सोन्याचा आह े ह े तू मसद्ध करू शकतोस का? पण ह े

शोधताना मुकुटाचे अमजबात नुकसान होता कामा नये, 

एवढे लिात ठेव.” मुकुट बनवणाऱया सोनारानुसार 

त्यान े सगळे सोने फि मुकुट बनवण्यासाठीच वापरले 

होते. परंतु राजाला शंका वाटत होती की सोनाराने 

थोडंफार सोने चोरून मुकुटात तेवढ्याच वजनाच्या 

चांदीची भेसळ केली असावी.  

 

आर्ककममडीजचे जुने मचत्र. 

आपल्या आंघोळीच्या टबमध्ये 

राजा हायरॉनने ददलेल्या 

समस्येवर मवचार-चचतन 

करण्यात तल्लीन झालेला 

आर्ककममडीज.  



आर्ककममडीज मुकुट घेऊन घरी आला आमण त्याच्याकडे टक 

लावून बघत बसला. काय करायचे? तो गोंधळात पडला. त्यान े

मुकुटाचे वजन केले. त्यान े सोनाराला ददलेल्या सोन्याच्या 

तुकड्यासारख्याच शुद्ध सोन्याच्या तकुड्याचेही वजन केले. मुकुट 

आमण सोन्याच्या तुकड्याचे वजन समान भरले. दकत्येक ददवस 

आर्ककममडीज या समस्येशी झंुजत राहीला. एकदा संध्याकाळी 

आंघोळीच्या वेळी त्याला या समस्येचे उत्तर सापडले. नोकरांनी 

त्याचा आंघोळीचा टब पाण्याने काठोकाठ भरला होता. 

आकव ममडीज टबात बसल्यावर काही पाणी बाहरे फरशीवर उतू 

गेल.े अचानक, आर्ककममडीज उभा राहून ओरडू लागला आमण 

टबच्या बाहरे आला.   

नवा मुकुट शुद्ध 

सोन्याचा नाही, ह े

आर्ककममडीज 

राजाला सांगत 

आह.े  

आपण मववस्त्र आहोत ह े मवसरून तो तसाच “युरेका, युरेका” असं ओरडत 

रस्त्यावरून राजवाड्याकडे धावू लागला. ग्रीक भार्ेत युरेका या शब्दाचा अथव आह,े 

सापडले.  आर्ककममडीजला कळून चुकले की जेव्हा एखादी वस्तू पाण्यात बुडते तेव्हा 

ती वस्तू आपल्या आकारमानाएवढे पाणी दरू सारते.  

आपला शोध दाखवण्यासाठी त्यान ेराजाकडे पाण्याने काठोकाठ भरलेले एक 

भांडे मामगतले. त्यान ेह ेभांडे एका मोठ्या परातीत ठेवले. मग त्यान ेराजाचा मुकुट 

भांड्यातील पाण्यात बुडवला. यामुळे भांड्यातील काही पाणी उतू जाऊन परातीत 

सांडले. त्यान े परातीत सांडलेल्या या पाण्याचे मोजमाप (आकारमान) घेतले. 

त्यानंतर त्यान े ते भाडंे पुन्हा पाण्याने काठोकाठ भरले आमण त्यात मुकुटाच्या 

वजनाइतक्याच वजनाचा सोन्याचा तुकडा बुडवला. पुन्हा परातीत सांडलेल्या 

पाण्याचे त्यान ेमोजमाप घेतल.े यावेळी घेतलेले मोजमाप आधीपेिा कमी भऱले, ह े

राजाच्याही लिात आल.े “महाराज, यावरून मसद्ध होते की सोनाराने आपली 

फसवणूक केली आह.े मुकुट आमण सोन्याचा तुकडा यांचे वजन सारखेच आह.े पण ते 

दोन्ही शुद्ध सोन्याचे असते तर दोघांमुळे परातीत सांडलेल्या पाण्याचे मोजमाप 

सारखेच आल ेअसते,” आर्ककममडीजने स्पिीकरण ददल.े 

आकव ममडीजने स्पि केले की चांदी सोन्यापेिा वजनाने हलकी असते. त्यामुळे 

मुकुटाचे वजन तेवढेच ठेवण्यासाठी जेवढे सोने चोरले त्यापेिा जास्त चांदी 

ममसळावी लागली. पण त्यामुळे मुकुटाचे आकारमान मात्र थोडेसे वाढले. याच 

कारणामुळे मुकुट पाण्यात बुडवल्यावर जास्त पाणी बाहरे सांडले.  

हवेच्या तुलनेत पाण्यात 

वस्तुचे  वजन कमी भरते. 

पाणी वस्तुवर वरच्या ददशेत 

बल लावते. याला उत्शलावक 
बल म्हणतात. ह ेबल त्या 

वस्तुला आधार देते.  

वस्तुचे वजन 

पाण्यात 

कमी भरते.  



मग आर्ककममडीजने 

वेगवेगळ्या वस्तू पाण्यात 

बुडवून त्यांचे मनरीिण केल.े 

त्याला आढळले की पाणी ककवा 

कोणत्याही द्रवात वस्त ू

बुडवल्यास वस्तुचे वजन कमी 

होते.   

वस्तू द्रवात बुडवल्यावर 

मतच्यावर वरच्या ददशेत एक 

बल काम करते. त्यामुळे त्या 

वस्तुला आधार ममळतो. या 

बलाला उत्शलावक बल 
म्हणतात. मग आर्ककममडीजला 

आढळून आल े की वस्त ू

बुडवल्यावर ती मजतका द्रव 

बाजूला सारते मततक्या द्रवाचे 

वजन ह े या उत्शलावक 

बलाएवढेच असते. पुढे हा 

आर्ककममडीजचा जगप्रमसद्ध 

आमण सवावत महान शोध 

ठरला. आज हा शोध 

आर्ककममडीजचा मसद्धांत म्हणून 

ओळखला जातो.   

द्रवाची घनता (दाटपणा) 

आर्ककममडीजला आढळले की वस्त ू शुद्ध 

पाण्यापेिा मीठाच्या पाण्यात जास्त उत्शलावक 

बल अनुभवत.े याच े कारण, मीठाच े पाणी ह े

तेवढ्याच आकारमानाच्या शुद्ध पाण्यापिेा जड 

असत.े  याचाच अथव, मीठाचे पाणी ह े शुद्ध 

पाण्यापेिा जास्त घन (दाट)  असत.े  

आर्ककममडीजन े हायड्रोमीटर नावाच े

उपकरण बनवल.े या उपकरणान े कोणत्याही 

द्रवाची घनता मोजता यते.े यामुळे एखादा द्रव 

तेवढ्याच आकारमानाच्या शुद्ध पाण्यापेिा दकती 

जड आहे, हे कळत.े या उपकरणात एक बारीक 

नळी असत.े नळीच े एक टोक जड असत.े यामुळे 

नळी द्रवात उभी तरंगत राहात.े घन द्रवामध्ये या 

नळीचा बराचसा भाग द्रवाच्या वर हवेत तरंगत 

राहातो. कमी घन द्रवामध्ये नळीचा कमी भाग 

द्रवाच्या वर तरंगत राहातो. मनमित 

मोजमापासाठी नळीवर आकड्यांच्या खुणा करून 

आपण वेगवेगळ्या द्रवांच्या घनता मोज ू शकतो 

आमण त्यांची तुलना करू शकतो.   

मीठाचे  
पाणी 

हायड्रोमीटर 

शुद्ध  
पाणी 

जहाजे एवढी जड असूनही पाण्यावर का तरंगतात, याचे कोड े आता कुठे 

आर्ककममडीजला उलगडले. जहाजाचा खालचा भाग पाण्यात बुडताच पाण्याचे 

उत्शलावक बल त्याला आधार देते आमण जहाजाला तरंगत ठेवते. 

 इस्त्रायल देशातील मृत समुद्रात पोहोणे अत्यंत सहजसोपे आह.े मीठाचे प्रमाण बरेच जास्त 

असल्यामुळे या समुद्रातील पाण्याची घनताही खूप जास्त आहे. पररणामी, या पाण्यात 

अमतशय जास्त उत्शलावक बल अनुभवास येते.  



आर्ककममडीजने घन वस्तुंची घनता मोजण्याचीही पद्धत 

शोधली. तो घन वस्तुच ेवजन प्रथम हवेत मोजत अस ेआमण नंतर 

पाण्यात. वस्तुच्या हवतेील वजनाला पाण्यात वस्तुचे मजतके वजन 

कमी झाले त्याने भागले की त्या वस्तुची घनता काढता येत,े ह ेत्यान े

दाखवले. म्हणजेच, ती वस्तू तेवढ्याच आकारमानाच्या पाण्यापेिा 

दकती जड आह,े ह ेकळू लागले. वस्तचु्या पदाथावत दसुरा कुठलाही 

अशुद्ध पदाथव नसेल तर त्या वस्तुची घनता नेहमी एकच असायला 

हव,े ह े आर्ककममडीजला आढळले. यामळेु वस्तुची घनता मामहत 

झाली तर ती वस्तू शुद्ध आह ेककवा नाही, ह ेसमजू शकते. या साऱया 

प्रयोगानंंतर आर्ककममडीजने राजा हायरॉनचा मुकुट शुद्ध सोन्याने 

बनलेला आह ेकी नाही, ह ेपडताळून पाहाण्याची एक वेगळी पद्धत 

शोधून काढली. प्रथम मुकुटाचे वजन हवेत करायचे आमण त्यानतंर 

पाण्यात. मुकुट शुद्ध सोन्याचा असेल तर त्याच्या हवेतील वजनाला 

घनतेने भागून येणाऱया संख्येएवढेच वजन पाण्यात कमी व्हायला 

हवे. 

 गरम हवेने भरलेले 

फुगे हवेत तरंगत 

राहातात. याचे कारण, 

फुग्यातील गरम हवेची 

घनता सभोवतालच्या 

थंड हवेपेिा कमी 

असते. त्यामुळे 

बाहरेची थंड हवा 

फुग्यावर एक 

उत्शलावक बल लावत 

असते.  यामुळे फुगा 

उंच उंच जातो आमण 

तरंगत राहातो.  

5. ताऱयाांचा अभ्यास 

खगोलशास्त्र ह े एक प्राचीन मवज्ञान आह.े सुमारे 3000 वर्ाांपूवी 

इमजमशशयन आमण बॅबीलोमनयन लोकांनी प्रत्येक ऋतुत आकाशात ददसणाऱया 

ताऱयांच्या काळजीपूववक नोंदी ठेवल्या. यामुळे शेतात पेरणी कधी करायची, ह े

त्यांना उमजू लागल.े मपरॅममडची बांधणी उत्तर-दमिण ददशेत करतानाही 

त्यांना हा ताऱयांचा अभ्यास उपयोगी पडला. त्या काळात मचनी आमण 

भारतीय लोकांनाही खगोलशास्त्रात रस होता.  

मचत्रात इमजप्तमधील 

मगझा  या शहरातील 

मपरॅममडच्या एका 

मखडकीतून प्राचीन 

काळातील पुजारी 

ताऱयांचे मनरीिण 

करताना ददसत 

आहते.   



सवावत आधी ग्रीक लोकांनीच खगोलशास्त्राचा वैज्ञामनक अंगाने 

अभ्यास केला. सूयव हा पृर्थवीपेिा प्रचंड मोठा तप्त लाल खडक आह े

आमण पृर्थवीसारखंच चंद्रदेखील सूयावच्या प्रकाशामुळे चमकतो, ह ेई.स. 

पूवव 450 मध्ये अथेन्सच्या अनेक्झागोरसनेच प्रथमत: सुचवले. 

त्याकाळात ह े मवचार लोकांना नवीन वाटले. कारण प्राचीन लोक 

ताऱयांना देवता मानत असत.  

ताऱयांच्या गदीमधून मागव आक्रमणाऱया आमण प्रकाशचबद ू

भासणाऱया ग्रहांना लोकांनी रोमन देवतांची नाव ेददलेली होती. सवावत 

लहान आमण जलद गती असणाऱया ग्रहाला देवतांचा दतू मक्युवरी (बुध) 
म्हणून लोक ओळखत. सवावत तेजस्वी ग्रहाला सौंदयवदेवता मव्हनस 
(शुक्र) म्हणून ओळखल े जाई. लाल रंगाच्या ग्रहाला युद्धदेवता मासव 
(मंगळ) नावाने ओळखल ेजाई. सवावत मोठ्या ग्रहाला देवतांचा राजा 

ज्यमूपटर (गुरू) नावान े ओळखल े जाई. अमतय़स धीम्या गतीन े

चालणाऱया ग्रहाला काळाची गती रोखणारी देवता सॅटनव (शनी) नावान े

ओळखल ेजाई.  

 ई.स. पूवव 164 मध्ये 

बॅबीलोमनयन 

खगोलअभ्यासकांनी शनी 

ग्रहाच्या मागावची नोंद 

एका दगडावर केली, त्याचे 

मचत्र.  

    ई.स. पूवव सुमारे 400 मध्ये आजच्या तुकी देशाच्या दकनारपट्टीवर 

असलेल्यादिडोस या शहरात युडोक्सस नावाचा तत्त्वज्ञ राहात होता. सगळे ग्रह 

ह ेपारदशवक गोलांना जोडलेले असतात आमण ह ेगोल पृर्थवीभोवती फेऱया घालत 

असतात, असे त्यान े सुचवले. यावरून, आर्ककममडीजने ग्रहांची गती दशववणारी 

एक प्रमतकृती तयार केली. या प्रमतकृतीत एकात एक असे काचेचे गोल होते. 

पाण्याच्या  शिीवर ते दफरत होते. पृर्थवी या प्रमतकृतीच्या कें द्रस्थानी होती. गोल 

दफरू लागल ेकी ग्रहांची गती पाहात येत असे.  

 अलेक्झांमड्रयातील एक 

खगोलअभ्यासक ताऱयांचे 

मनरीिण करत आह.े 

ताऱयांच्या दरम्यान असलेले 

अंतर आमण कोन 

मोजण्यासाठी तो एक साधे-

सोपे उपकरण वापरत आह.े 

जममनीवर ताऱयांची मस्थती 

दशववणाऱया प्रमतकृती आहते.  



आर्ककममडीजने सूयावच्या आकाराचा अंदाज बांधण्याकररता एक  

उपकरण बनवले. या उपकरणात एक लांब दांडा ककवा मोजपट्टी होती. 

त्याच्या एका टोकाला लहानशी गोल चकती लावलेली होती. ही चकती 

मोजपट्टीवर पुढे-मागे सरकवता येत असे. सूयावकडे थेट पाहायचे असेल तर  

सूयोदयाची वेळ सुरमित असते. सूयव उगवू लागताच आर्ककममडीज थेट 

त्याच्याकड ेबघत असे आमण आपल्या उपकरणाची मोजपट्टी आपल्या दमृिच्या 

ददशेत सूयावकडे रोखत असे. मग तो चकती मोजपट्टीवर सरकवत असे. सूयावचे 

चबब चकतीमागे पूणवपणे झाकले जावे म्हणून चकती मोजपट्टीवर पुढे-मागे 

करत असे. ह े केल्यावर, चकती मोजपट्टीवर दकती अंतर सरकली, ह ेलिात 

घेत असे. यातून तो सूयावची रंुदी ककवा कोन मोजत असे.  

 रोमन देवता मासव 

(मंगळ) चा पुतळा. या 

देवतेच्या नावावरुनच 

एका ग्रहाचे नाव 

ठेवण्यात आले. मासव ही 

युद्धाची देवता मानली 

जाते.  

परृ्थवीच्या पररघाच ेगणन 

आर्ककममडीजचा ममत्र इराटोस्थेमनस यान े

पृर्थवीच्या पररघाचे गणन केले होत.े उन्हाळ्यामध्य े

अलेक्झांमड्रया शहरापासून दमिणेला 800 दकमी दरू 

स्येने या शहरात एकदा दपुारी 12 वाजता सूयव थटे 

डोक्यावर होता. परंत ु त्याचवेळी दरूवरच्या 

अलेक्झांमड्रयामध्ये सूयव थटे डोक्यावर नव्हता, तर 7 

अंश दरू होता. पृर्थवी गोलाकार असल्यामुळे मतचा परीघ  

360 अंशांचा असतो. स्येने आमण अलके्झांमड्रया यांच्या 

दरम्यान 7 अंश, म्हणज े (पररघाच्या) 360 अंशाचा 

पन्नासावा भाग, इतके कोन अंतर आहे. याचाच अथव, या 

दोन शहरांदरम्यान असलेले अंतर (800 दकमी) हेदेखील 

पररघाच्या पन्नासावा भाग असणार. यानसुार, पृर्थवीचा 

परीघ आला 40,000 दकमी.  आधुमनक उपकरणांनी 

मोजमाप करून मनमित केलेला पृर्थवीचा परीघ आह े

40,232 दकमी. म्हणज,े इराटोस्थेमनसन े काढललेी 

पररघाची ककमत दकती जवळपास होती, ह ेददसून यते े

अलेक्ाांड्रड्रया  स्येने  



आर्ककममडीजच्या अंदाजानुसार, सूयव हा चंद्राच्या तीसपट मोठा 

होता. पण त्याचा हा अंदाज युडोक्ससच्या अंदाजाशी जुळत नव्हता. 

युडोक्ससनुसार, सूयव चंद्राच्या फि नऊपट मोठा होता.  आर्ककममडीजचे 

वडील दफमडअस यांनीही सूयावच्या आकाराचा अंदाज बांधला होता. 

त्यांच्यामते, सूयव चंद्राच्या बारापट मोठा होता. खरंतर, ह ेसववच अंदाज 

चुकीचे होते. सूयव हा चंद्राच्या 6.4 कोटी इतके पट मोठा आह.े आपल्याला  

कदामचत त्यांचे अंदाज हास्यास्पद वाटतील. पण त्याकाळात 

टेमलस्कोपसारखी साधने अमस्तत्वात नव्हती, ह ेआपल्याला ध्यानात घ्यावे 

लागेल.  

आर्ककममडीजचा अलेक्झांमड्रयात राहाणारा ममत्र इराटोस्थेमनस 

याने पृर्थवीचा परीघ 40,000 दकलोमीटर आह,े ह े आकडेमोड करून 

ठरवले होते. आर्ककममडीजने दसुरी एक प्रचंड मोठी आकडेमोड 

करण्यासाठी याचा उपयोग केला. प्रचंड मोठ्या संख्यांची आकडेमोड 

करणे शक्य आह,े ह े त्याला लोकांपुढे मसद्ध करायचे होते. ग्रीक पद्धतीने 

मोठ्या संख्यांची आकडेमोड करणे, ह े फार मक्लि काम होते. म्हणनू, 

आर्ककममडीजने एक नव्या प्रकारची संख्या, क्रममक संख्या (ऑडवर नंबर), 
मनमावण केली. आज संशोधक मोठ्या संख्या ज्या पद्धतीने मलमहतात, त्याच 

पद्धतीने ह े ऑडवर नंबर मलहीतात. आर्ककममडीजने संपूणव मवश्व भरून 

टाकायला वाळूचे दकती कण लागतील, याची आकडेमोड करण्याचा प्रयत्न 

केला. त्यासाठी त्याने आधी संपूणव पृर्थवीमध्ये दकती वाळूचे कण मावतील, 

याची आकडेमोड केली. मग त्यान ेसूयावच्या पोटात दकती पृर्थवी मावतील 

ह े काढल.े मग त्यान े त्याच्या तारांगणाच्या प्रमतकृतीतील ग्रहांच्या 

गोलांमध्ये दकती सूयव मावतील, याची आकडेमोड केली. या ककमतीला 

त्यान े 10000 ने गुणले, कारण त्याच्यामते, ताऱयांच े गोल ह े ग्रहांच्या 

गोलाच्या 10000 पट मोठे होते. या आकडेमोडीच्या शेवटी त्याला एक 

प्रचंड मोठी संख्या ममळाली. ही संख्या मलमहताना 10 पुढे 63 शून्य 

मलहावी लागतात.  पण ग्रीकांना शून्यासाठी काय मचन्ह मलहावे ह ेमाहीत 

नव्हते. त्यामुळे आर्ककममडीजला ही संख्या खाली शब्दांद्वारेही दाखवावी 

लागत असे.  

अशा आकडेमोडी खूप महत्त्वाच्या होत्या. कारण त्यातूनच कळत 

असे की संख्या अमयावद मोठी असू शकते आमण संख्या दकतीही मोठी 

असली तरी आपण त्यांची आकडेमोड करू शकतो.  

 लगतचे मचत्र: 

सौरमालेच्या या 

प्रमतकृतीत 

इमजमशशयन 

खगोलअभ्यासक 

टॉलेमी एक हडँल 

दफरवताना ददसत 

आह.े त्याच्या या 

कृतीमुळे सवव ग्रह 

पृर्थवीभोवती दफरू 

लागतात. ई.स. 

100 ते 178 हा 

टॉलेमीचा 

आयुष्यकाल होता. 

पृर्थवी मवश्वाच्या 

कें द्रस्थानी आह े

आमण सूयव, चंद्र, 

तारे पृर्थवीभोवती 

दफरत आहते, या 

अॅररस्टॉटलच्या 

कल्पनेचा त्याने 

प्रसार केला. या 

मवचाराचा पगडा 

ई.स. 1543 पयांत 

लोकांवर राहीला. 

त्यानंतर पोलीश 

खगोलअभ्यासक 

मनकोलस 
कोपर्गनकस याने 

पृर्थवी आमण इतर 

ग्रह सूयावभोवती 

दफरतात, ह ेमसद्ध 

केल.े  



6. आर्ककममडीज आमण गमणत 

आर्ककममडीजला गमणत, मवशेर्त: भूममती, मवर्यात खूप रस होता. त्याला 

वक्र रेर्ा, त्यांच्या आतील भागाचे िेत्रफळ आमण घन वस्तुंचे आकारमान यांचा 

अभ्यास करण्यात रुची होती.   

त्याने वतुवळाच्या आतील भागाचे िेत्रफळ काढण्याची पद्धत शोधून 

काढली. प्राचीन इमजमशशयन मवद्वान वतुवळाचे िेत्रफळ काढण्यासाठी एक पद्धत 

वापरत असत. परंतु अचूक िेत्रफळ काढण्यासाठी ती पद्धत पुरेशी नव्हती. ते 

लोक वतुवळाच्या बाहरे त्याला स्पशव करणारा एक चौरस काढत. असाच एक 

चौरस ते वतुवळाच्या आतदेखील काढत. मग ते दोन्ही चौरसांचे िेत्रफळ काढत. 

वतवळाचे िेत्रफळ या दोन चौरसांच्या िेत्रफळांच्या दरम्यान असे. आर्ककममडीजने 

हीच पद्धत आणखी थोडी मवकमसत केली. त्यान े वतुवळाच्या आत-बाहरे 

चौरसांऐवजी अनेक बाजू असलेल्या आकृत्या काढल्या. या आकृत्यांना तब्बल 96 

बाजू असत. त्यामुळे या बाजू वतुवळाच्या वक्र कडांच्या अत्यंत जवळ असतात. 

त्याला आढळले की वतुवळाचा परीघ नेहमीच त्याच्या व्यासाच्या 22/7 पट असतो.    

 ही संख्या आपण  π या ग्रीक अिराने दशववतो. π ह े अिर वतुवळाचा 

परीघ आमण वतुवळाचा व्यास यांचे गुणोत्तर आह.े आज आपण π ची 3.14159.... 

ही ककमत आकडेमोडींसाठी वापरतो. (π च्या ककमतीच्या शेवटी दशववलेले चबद ू

पुढे अमयावद अंक आहते, असे दशववतात).    

  

 (डावीकडील आकृती) 

वतुवळाचे िेत्रफळ 

काढण्याकररता इमजमशशयन  

लोक वतुवळाच्या बाहरे तसेच 

आत चौरस काढत. वतुवळाचे 

िेत्रफळ या दोन चौरसांच्या 

िेत्रफळांदरम्यान असे.  

 

(उजवीकडील आकृती) 

आर्ककमडीजने ही पद्धत 

मवकमसत केली. त्याने 

वतुवळाच्या आत-बाहरे 

चौरसांऐवजी जास्त बाजू 

असलेल्या रचना काढल्या 

            वतुवळाच ेिते्रफळ 

π म्हणज े वतुवळाचा परीघ आमण व्यास यांच े

गुणोत्तर. सवव वतुवळांमध्ये हे गुणोत्तर 3.14159....  

ककवा 22/7 एवढेच येते. वतुवळाचा आकार दकतीही 

लहान-मोठा असो, त्याचा परीघ नहेमी त्याच्या 

व्यासाच्या तीनपटींपेिा थोडा मोठा असतो.  

वतुवळाचे िेत्रफळ काढण्यासाठी आधी त्याच्या 

मत्रज्येची लांबी माहीत असावी लागत.े  मत्रज्या म्हणज े

वतुवळाच्या मध्यापासून पररघापयांतच े अंतर. मत्रज्या ही 

व्यासाच्या मनम्मी असते.  

समजा, एका वतुवळाची मत्रज्या 2 सेंटीमीटर आहे.  

या वतुवळाच े िेत्रफळ काढण्याकररता प्रथम मत्रज्येला 

मत्रज्येनेच गुणाव.े  म्हणजे, 2 × 2 = 4 वगव सेंटीमीटर. 

यानुसार, वतुवळाच ेिेत्रफळ,  4 वगव सेंटीमीटर × 22/7 = 

12.57 वगव सेंटीमीटर, एवढ ेयते.े   

बीजगमणतात वतुवळाच े िेत्रफळ पढुील प्रकारे 

दाखवतात.  

वतुवळाच ेिेत्रफळ =  π r2  (r म्हणजे मत्रज्या) 

 

मत्रज्या 



 आर्ककममडीजच्या पुस्तकातनू 

घेतलेले मचत्र. या मचत्राद्वारे त्यांनी 

मसद्ध केले की वतुवळाचे िेत्रफळ 

आमण एखाद्या काटकोन मत्रकोणाचे 

िेत्रफळ समान असते, जेव्हा त्या 

मत्रकोणाची एक बाजू वतुवळाच्या 

मत्रज्येएवढी असते आमण दसुरी 

बाजू वतुवळाच्या पररघाएवढी 

असते. 

आर्ककममडीजला आढळून आल ेकी  π ची ककमत 3.1405 आमण 3.1428 

यांच्या दरम्यान असते. ह ेमनरीिण अगदी अचूक आह े (आधुमनक गमणतज्ज्ञ  π 

ची अमधकामधक अचूक ककमत ममळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. संगणकाद्वारे 

आता ही ककमत 48 कोटी दशांशमचन्ह स्थानापयांत ममळालेली आह)े. दशांश 

संख्या मलमहण्याची पद्धत आर्ककममडीजनंतर बऱयाच काळान ेशोधण्यात आली. 

त्यामुळे  आर्ककममडीजला  π ची ककमत अपूणाांकाच्या रुपात मलहावी लागली.  

गोलाचे आकारमान 

वृत्तमचत्तीच्या (मसचलडरच्या) 

आकारमानाच्या दोन-तृतीयांश 

असते, जेव्हा मसचलडरची उंची 

आमण रंुदी गोलाच्या 

व्यासाएवढीच असते, हा 

मनयम आर्ककममडीजने मसद्ध 

केला. 

वतुवळाचे िेत्रफळ आमण एखाद्या काटकोन मत्रकोणाचे िेत्रफळ समान 

असते, जेव्हा त्या मत्रकोणाची एक बाजू वतुवळाच्या मत्रज्येएवढी असते आमण 

दसुरी बाजू वतुवळाच्या पररघाएवढी असते, ह ेआर्ककममडीजनेच मसद्ध केले होते.  

आपला हा शोध आमण  π चे ज्ञान या बळावर आर्ककममडीजने वतुवळाच्या 

िेत्रफळाचे सूत्र तयार केले. आजही आपण या सूत्राचा उपयोग करतो. ह ेसूत्र आह:े 

वतुवळाचे िेत्रफळ =  π r2  (r म्हणजे मत्रज्या)  

आर्ककममडीजने गोलांचाही अभ्यास केला. गोलाच्या पृष्ठभागाचे िेत्रफळ त्या 

गोलाच्या मध्यभागातून काढलेल्या वतुवळाच्या िेत्रफळाच्या चारपट असते, ह ेत्यान े

मसद्ध केले. तसेच, गोलाचे आकारमान ह ेत्या गोलाभोवती काढलेल्या वृत्तमचत्तीच्या 

(मसमलडरच्या) आकारमानाच्या दोन-तृतीयांश इतके असते, जेव्हा त्या मसचलडरची 

रंुदी आमण उंची गोलाच्या व्यासाइतकीच असतात, हदेेखील त्याने मसद्ध केले. 

आर्ककममडीजला हा मनष्कर्व एवढा आवडला की आपल्या मृत्यूनंतर हा मसद्धांत 

आपल्या कबरीवर कोरण्यात यावा, अशी इच्छा त्याने व्यि केली.  

आर्ककममडीजने लंबवतुवळ, 
हायपरबोला आमण 

पॅराबोला या वक्र 

रचनांचा अभ्यास केला. 

ह ेवक्र शंकुचे भाग 

(कोमनक सेक्शन) म्हणून 

ओळखले जातात. कारण 

शंकू कापल्यावर 

आपल्याला हचे भाग 

ममळतात.   

वतुवळ  

लंबवतुवळ 

शंकू 



यानंतर आर्ककममडीजने गोलाच्या आकारमानाचे सूत्र शोधले.  

 

गोलाचे आकारमान = 4/3  r3    ( r म्हणजे गोलाची मत्रज्या).   

आर्ककममडीजला अंकांची आकडेमोड करण्यात गंमत वाटत असे. एकदा त्यान े

आपल्या मशष्यांसाठी एक गमणत तयार केले. गमणत असे होते: 

सूयावकडे गायी-बैलांचा ताफा होता. काही पांढरे होते, काही राखाडी, काही 

तपदकरी तर काही रठपके असलेले होते. रठपके असलेल्या बैलांची संख्या पांढऱया 

बैलांच्या संख्येपेिा राखाडी बैलांच्या संख्येच्या 5/6 पटीने कमी होती. रठपके 

असलेल्या बैलांची संख्या राखाडी बैलांच्या संख्येपेिा तपदकरी बैलांच्या संख्येच्या 

9/20 पटीने कमी होती. रठपके असलेल्या बैलांची संख्या तपदकरी बैलांच्या संख्येपेिा 

पांढऱया बैलांच्या संख्येच्या 13/42 पटीने कमी होती. पांढऱया बैलांची संख्या राखाडी 

गायी आमण बैल यांच्या एकूण संख्येच्या 7/12 इतकी होती. राखाडी गायींची संख्या 

तपदकरी गायी-बैलांच्या एकूण संख्येच्या 9/20 इतकी होती. तपदकरी गायींची संख्या 

रठपके असलेल्या गायी-बैलांच्या एकूण संख्येच्या 11/30 इतकी होती. रठपके असलेल्या 

गायींची संख्या पांढऱया गायी आमण बैलांच्या एकूण संख्येच्या 13/42 इतकी होती. तर 

ताफ्यामध्ये प्रत्येक रंगाची गाय तसेच बैल दकती होत?े  

ही अमतशय मक्लि गमणती समस्या आह.े बीजगमणतातील अत्यंत मनपुण 

व्यिीच ही समस्या सोडवू शकते. ग्रीक लोकांना बीजगमणताचे ज्ञान नव्हत.े त्यामुळे 

आर्ककममडीजच्या ममत्रांना ही समस्या सोडवणे खूप कठीण गेल ेअसावे. या समस्येची 

अनेक उत्तरे मनघू शकतात. म्हणजेच, या समस्येला अमयावद उत्तरे आहते. सवावत लहान 

उत्तर आह,े  

रठपके असलेले बैल = 4,149,387 

पांढरे बैल = 10,366,482 

तपदकरी बैल = 4,149,387 

राखाडी बैल = 7,460,514   

रठपके असलेल्या गायी = 5,439,213 

पांढऱया गायी = 7,206,360 

तपदकरी गायी = 3,515,820 

राखाडी गायी = 4,893,246 

असे म्हणतात की आर्ककममडीजने काढलेल्या उत्तरांमधील संख्या वरील 

उत्तरांमधील संख्यांच्या 80 पट मोठ्या होत्या.   

      7. मसरॅक्यूजचा वेढा 

ई.स. पूवव 216 मध्य ेराजा हायरॉनचा मृत्य ूझाला. नवा राजा महशपोके्रट्स याने 

आदिकेच्या दकनाऱयावरील एक मवशाल शहर काथेज (आजचे ट्युमनमशया) येथील 

राजाशी मैत्रीचा करार केला. परंतु काथेज आमण रोम यांच्यात शत्रुत्व होते. रोम 

हदेेखील भूमध्यसागरी िेत्रातील एक बलाढ्य राज्य होते. रोमन लोकांनी मसरॅक्यूजवर 

आक्रमण करून तेथे आपल्याशी मैत्रीचे नात े ठेवेल, असा राजा चसहासनावर 

बसवण्याचा बेत आखला.  

या आक्रमणाचे नेतृत्व मासेलस नावाच्या प्रमसद्ध सेनापतीकडे होते. प्रचंड मोठी 

सेना आमण साठ जहाजांचा ताफा घेऊन तो मनघाला. ही जहाजेही खूप मोठी होती. 

जहाजाच्या प्रत्येक बाजूला पाच रांगा करून शंभरापेिा जास्त नामवक जहाज वल्हवत 

होते. नामवकांकडे मोठमोठ्या गलोली होत्या. त्यातून दगडांचे मोठमोठे तुकडे शहरात 

मभरकावणे शक्य होते. युद्धासाठी संबुका नावाचे एक भव्य यंत्र बनवलेले होते. त्यात 

चाकांवर बसवलेली एक मशडी होती. या मशडीवर एक पूल होता. हा पूल शहराच्या 

तटबंदीवर चढवणे शक्य होते.  

रोमन सेनापती मासेलस. 

यानेच ई.स. पूवव 212 मध्ये 

मसरॅक्यूजवर आक्रमण केले.  



संबुका ह े यंत्र एवढे मवशाल होते की ते वाहून नेण्यासाठी आठ जहाजे 

एकत्र बांधून त्यांच्यावर चढवावे लागत असे. आपण मसरॅक्यूजचा सहज पराभव 

करू, असे मासेलसला वाटत होते. परंतु त्याचा सामना आर्ककममडीजशी होणार 

आह,े ह ेत्याला ठाऊक नव्हते. 

असे म्हणतात की आर्ककममडीजने शहराच्या तटबंदीवर वक्र पृष्ठ असलेले 

मोठमोठे आरसे चढवले. रोमन सेना दमृििेपात यतेाच त्याने या आरशादं्वारे 

सूयावची प्रखर दकरण ेत्यांच्या जहाजावंर कें दद्रत केली. यामुळे जहाजांवर प्रचंड 

उष्मा मनमावण होऊन अनेक जहाजानंी पेट घेतला. इतर जहाजांवर आपण 

बनवलेल्या मोठ्या गलोलींद्वारे मोठे दगड फेकून आर्ककममडीजने त्यांनाही नि 

केले.  

संबुकाचे काय झाले याबाबत रोमन इमतहासकार शलुटाकव ने मलहून ठेवले 

आह:े संबुका शहराच्या तटबंदीनमजक पोहोचताच एक भलामोठा दगड वेगाने 
येऊन त्याच्यावर आदळला, मग दसुरा दगड आमण त्यानंतर मतसरा दगड 
आदळले. ह े दगड अत्यतं वेगाने आदळल्यामुळे ढगांच्या गडगडाटासारखा 
आवाज झाला. त्यामुळे संबुक अिरश: मखळमखळे झाले, त्याच्या पायाचे 
तुकडेतुकडे झाले, त्याचे अवयव मनखळून पडले आमण समुद्रात जाऊन पडले.  

एखादे जहाज शहराच्या नमजक येताच त्याला मवशालकाय तरफेच्या 

साहाय्याने अमतमवशाल आकड्यात अडकवून पाण्यातून उचलण्यात आल ेआमण 

अमतउंचावरून पुन्हा समुद्रात टाकण्यात आल.े 

रोमन यंत्र.  

यातील गलोल 

खूप दरूपयांत दगड 

मभरकावू शकत 

असे.  

आपल ेआक्रमण पूणवत: फसलेले आह,े ह ेलिात 

येताच मासेलसने आपली सेना मागे वळवली आमण 

शहरापासून एका सुरमित रठकाणी नेली. तो 

सैन्याला म्हणाला: आपण या भौममतीक 
ब्रायेररयसशी लढू शकत नाही. ही यंत्र आपल्या 
जहाजांना हवेत सहज वर उचलून फेकून देतायत, 
आपल्यावर एकाचवेळी मोठमोठ्या दगडांचा मारा 
करतायत. ही यतं्र तर पुराणातल्या दैत्यावरही मात 
करतील.  

ब्रायेररयस  ह े ग्रीक पुराणातील एका दैत्याचे 
नाव आह.े या दैत्याला शंभर हात असतात.  

 काही दंतकथांनुसार, 

आर्ककममडीजने मोठमोठे 

आरसे वापरून सूयावची 

प्रखर दकरणे रोमन 

जहाजांवर कें दद्रत केली.  



मासेलसने शहराला वेढा घालण्याचा मनिय केला. 

मसरॅक्यूजला वेढा घालून त्यान े शहराची रसद तोडली. हा 

वेढा तब्बल तीन वर्े कायम होता. अखेरीस, तटबंदीच्या एका 

भागात कुणाचा पहारा नाही, ह े पाहून रोमन सैन्य शहरात 

मशरकाव करण्यात यशस्वी झाल.े  

एक सैमनक आर्ककममडीजच्या घरात मशरला. 

आर्ककममडीज एक गमणत सोडवत बसला होता. रोमन सैमनक 

शहरात मशरले आहते, याचा त्याला पत्ताच नव्हता. तो 

ओरडला, “बाहरे हो, मला माझं काम पूरं करू दे.” सैमनक या 

सुप्रमसद्ध व्यमिला ओळखत नव्हता. त्यान े आपली तलवार 

उपसली आमण आर्ककममडीजला ठार केले. ही गोि ऐकल्यावर 

मासेलसला तीव्र द:ुख झाले. त्याने आपल्या सैमनकांना आधीच 

आदेश देऊन ठेवले होते की आर्ककममडीजच्या केसालासुद्धा 

धक्का लागता कामा नये. पण आता खूप उशीर झाला होता.   

आर्ककममडीजचा अंत्यसंस्कार अत्यंत सन्मानपूववक आमण 

ददमाखदार पद्धतीने करण्यात आला. त्याच्या कबरीवर 

त्याच्या इच्छेनुसार, मसचलडरच्या आत गोल ह े भौममतीक 

मचत्र कोरण्यात आल.े ते पाहून जगभरातील लोकांना 

आर्ककममडीजचे कायम स्मरण राहाते. 

आर्ककममडीज क्रो हा 

एक महाकाय यांमत्रक 
हात होता. असे 

म्हणतात की 

मसरॅक्यूजचे रिण 

करण्यासाठी हा हात 

शत्रुच्या जहाजानंा 

पाण्यात पलटून टाकत 

असे. खालील मचत्रात 

असे तीन हात ददसत 

आहते.  

आर्ककममडीजला आशा होती की त्याच ेकायव भमवष्यात मवद्वांनाच्या 

उपयोगी पडेल. मवशेर्त: भौममतीक मसद्धांत शोधणारी त्याची पद्धत 

उपयोगी पडेल, असे त्याला वाटत असे. ददुैवाने, पुढे दकत्येक वर्े त्याच्या 

या पद्धतीबद्दल जग अनमभज्ञच राहीले. त्यामुळे त्याच्यानतंरच्या 

मवद्वानांवर आर्ककममडीजचा फारसा प्रभाव पडला नाही. परंतु त्यान े

शोधलेल्या मसद्धांतांचे महत्त्व आजदेखील आह.े उदाहरणाथव, वतुवळाच्या 

िेत्रफळाचे आमण मसचलडरच्या आकारमानाचे सूत्र, पाय मचन्हाची ककमत. 

भौममतीक आकृतीच े िेत्रफळ काढण्याची त्याची पद्धत आजही 

गमणतज्ज्ञांना उपयोगी पडते. संशोधक वापरत असलेल्या कॅलक्युलस या 

गमणती शाखेत आर्ककममडीजच्या पद्धतींचा समावेश केलेला आह.े    

आर्ककममडीजच्या यंत्रांबद्दल प्रचमलत असलेल्या कथांवर तात्काळ 

मवश्वास ठेवणे कठीण जाते. परंतु, तरफ, कशपी तसेच आर्ककममडीजचा स्कू्र 

यांचा वापर आजदेखील केला जातो. आमण अथावत, शाळेतील प्रत्येक 

मवद्याथी वस्त ू पाण्यात का तरंगते, ह े स्पि करणारा आर्ककममडीजचा 

मसद्धांत मशकल्यामशवाय पुढे जात नाही.   

आर्ककममडीजची 

अखेर दशववणारे 

एक मभत्तीमचत्र.   



तारखानकु्रम  
 

ई.स. पूवव सुमारे 570 ते 500  : पायथागोरसने म्हटले की संख्या आमण भूममती ह ेमवर्य मवश्व समजून घेण्याची दकल्ली आहते.          

 

ई.स. पूवव सुमारे 500 ते 428        : अनेक्झागोरसने म्हटल ेकी  सूयव हा पृर्थवीपेिा मोठा एक तप्त लाल खडक आह ेआमण सूयवप्रकाशामुळेच चंद्र चमकतो.  

 

ई.स. पूवव सुमारे 460 ते 370  : डेमोदक्रट्सने म्हटल ेकी प्रत्येक वस्तू अणू या सूक्ष्म कणांनी बनलेली आहे.  

 

ई.स. पूवव सुमारे 460 ते 377  : महशपोके्रट्सने वैद्यक पद्धतीचा वैज्ञामनक अभ्यास सुरू केला.  

 

ई.स. पूवव सुमारे 427 ते 347  : महान तत्त्वज्ञ शलेटोने तकव शुद्द मवचार आमण भौममतीक कारणमममांसा यांचे महत्त्व मवशद केले.  

 

ई.स. पूवव सुमारे 408 ते 355  : युडोक्ससने म्हटल ेकी ग्रह ह ेपृर्थवीभोवती दफरणाऱया पारदशवक गोलांना जोडलेले आहते.  

 

 ई.स. पूवव 384 ते 322   : शलेटोचा मशष्य अॅररस्टॉटल याने मनसगावचा वैज्ञामनक अंगाने अभ्यास करण्यास सुरुवात केली.  
 

 ई.स. पूवव सुमारे 310 ते 230  : अररस्टाकव सला जाणवले की सूयव हा पृर्थवीपेिा खूप मोठा आहे. त्याला हदेखील कळले की पृर्थवी सूयावभोवती दफरत असते. (ही कल्पना ग्रीक संशोधकांनी    

                                                स्वीकारली नाही. परंतु पोलीश खगोलअभ्यासक मनकोलस कोपर्गनकस याने 1543 साली या कल्पनेचा पुनरुच्चार केला आमण त्याला इटलीच्या गॅलेमलओन े 

                                                उचलून धरले. परंतु तेव्हादेखील ही कल्पना बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली नाही. 

 

 ई.स. पूवव 273 ते 192  : इराटोस्थेमनसने पृर्थवीच्या आकाराचे मोजमाप केले आमण ज्ञात जगाचा नकाशा बनवला.  

  

 ई.स. 127 ते 148  : क्लॉमडयस टॉलेमीने ग्रीक खगोलशास्त्राचा अभ्यास केला. यातच सूयव पृर्थवीभोवती दफरतो, ह ेगृमहतक मांडले होत.े   



शब्दाथव  
 

बीजगमणत (Algebra) :   गमणताच्या या प्रकारात अज्ञात संख्यांसाठी मचन्ह ेवापरली जातात.  

खगोलशास्त्र (Astronomy): यामध्ये रात्रीच्या आकाशातील तारे, ग्रह आमण इतर गोल यांचा अभ्यास करतात.  

अणू (Atom):                                 पदाथावचा सवावत लहान कण.  

उत्शलावक बल (Buoyancy) :  ह ेबल द्रवात तरंगणाऱया वस्तुला आधार दतेे. 

परीघ (Circumference) :  वतुवळाच्या वक्राची लांबी.  

घनता (Density) :   पदाथावतील अणू ककवा रेणू दकती दाटीने एकमेकांनमजक राहात आहते, ते घनता दशववते.  

व्यास (Diameter) :   वतुवळाच्या परीघावरील समोरासमोरील चबदूमंधील अंतर. ह ेअंतर कें द्रामागे मोजायचे.  

ग्रहण (Eclipse) :   ग्रहणात एक खगोल दसुऱया खगोलाआड येऊन त्याचा प्रकाश अडवतो. जेव्हा चंद्र सूयावआड येऊन   

                                                   त्याचा प्रकाश अडवतो, तेव्हा सूयवग्रहण होते.  

प्रयोग (Experiment) :   एखादी वैज्ञामनक संकल्पना सत्य आह ेकी नाही, ह ेपडताळून पाहाण्यासाठी प्रयोगशाळेत करण्यात  

                                                   येणारे पररिण. प्रयोगाद्वारे नवनवीन ज्ञान ममळवता येते.  

    

आकृती (Figure) :   भौममतीक आकार उदाहरणाथव, मत्रकोण ककवा वतुवळ.  

भूममती (Geometry) :   या गमणती शाखेत रेर्ा, कोन, पृष्ठ ेआमण घन आकारांचा अभ्यास करतात.  

हायड्रोमीटर (Hydrometer) :  द्रवाची घनता मापण्याचे एक उपकरण.  

हायड्रोस्टॅटीक्स (Hydrostatics) :  मस्थर द्रवाचा (उदा. चपपातील ककवा धरणातील मस्थर पाणी) अभ्यास करणारे मवज्ञान.  

तरफ (Lever) :   अमतजड वजन उचलणारे यंत्र. यात एक दांडा एका टेकूवर वर-खाली होतो.  

गमणत (Mathematics) :  संख्यांचा आमण त्यांच्या आकडमेोडींचा अभ्यास करणारे मवज्ञान. यात अंकगमणत, बीजगमणत आमण  

                                                   भूममती यांचा समावेश होतो.  

    

मॅकॅमनक्स (Mechanics) :  या मवज्ञान शाखेत यंत्रांच्या कायवप्रणालीचा अभ्यास करतात.  

पपायरस (Papyrus) :   प्राचीन इमजमशशयन लोकांनी एका झाडाच्या खोडापासून बनवलेला कागद.  



    आर्ककममडीज हा ग्रीसचा सवावत महान संशोधक 

होता. तो एक खगोलअभ्यासक होता. त्याने ग्रह-

ताऱयांची गती दशववण्यासाठी एक प्रमतकृती बनवली. तो 

एक कुशल गमणतज्ज्ञ होता. त्याने वतुवळाचे िेत्रफळ 

आमण गोलाचे आकारमान काढण्याचे सूत्र मवकमसत केल े

तसेच भूममतीची अनेक सूत्रे मसद्ध केली.  

    

     आर्ककममडीजने तरफ आमण कशपी या यंत्रांच्या 

कायवपद्धतीचा अभ्यास केला आमण अमतजड वजने 

उचलण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला. त्याने शोधलेला 

आर्ककममडीज स्कू्र ह े यंत्र मवमहरीतून पाणी वर खेचत 

असे. आजदखेील काही रठकाणी लोक अशा यंत्राचा 

वापर करतात. त्याचा उत्शलावक बलाचा मसद्धांत 

आजही शाळांमध्य े मशकवतात. आर्ककममडीजला 

प्रायोमगक मवज्ञानाचा जनक म्हटले जाते. त्याने आपल्या 

कल्पना पडताळून पाहाण्यासाठी प्रयोग केले आमण 
भमवष्यातील वैज्ञामनक प्रगतीचा पाया रचला.  

 
 


